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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิง จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานทีประชุม
ประชุม เมื อวัน ศุ ก ร์ ที 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 – 15.36 น. ณ ห้ องเมจิ ก 3 โรงแรมมิ ร าเคิ ล
แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
2. ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ พงศ์พนรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
4. นายวิจติ ร วิชยั สาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดั การ
/1
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายบริ หาร)
7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ 1)
8. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ 2)
/1
หมายเหตุ : 1. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็ นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน
2. สัดส่วนของกรรมการทีเข้ าร่วมประชุม คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด

-9-

ผู้สอบบัญชีทเข้
ี าร่ วมประชุม
1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ
2. นางสาวโชติมา กิจศิรกร
3. นางสาวกรวิภา ยอดขํา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
ผู้ชว่ ยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
ผู้ชว่ ยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

เริ มการประชุม เวลา 14.30 น.
มีผ้ ูถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 16 ราย นับเป็ น จํานวนหุ้น 70,446,739 หุ้น และโดยการมอบ
ฉันทะรวม 39 ราย นับเป็ น จํานวนหุ้น 885,700,743 หุ้น นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 956,147,482 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 76.78 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท (หุ้นสามัญ ทีเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทมีจํานวน
ทังสิน 1,245,283,691 หุ้น ) ครบเป็ น องค์ ป ระชุมตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที
ประชุม จึ งกล่ า วเปิ ดการประชุม โดยประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายสมเชาว์ ตัน ฑเทอดธรรม ประธาน
กรรมการบริหาร เป็ นผู้ดําเนินการประชุม
ก่ อ นเริ มพิ จารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริ ห ารได้ ชีแจงให้ ที ประชุม รั บ ทราบเรื อง
ดังต่อไปนี
1. ในการประชุมครังนี บริษัทฯ จะใช้ วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้ นบั หนึงหุ้น
เป็ น หนึงเสียง โดยบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ ในการออกเสียงลงคะแนน
และได้ มอบให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมการลงทะเบียนเข้ าประชุมแล้ ว บัตรลงคะแนนจะมีชอ่ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกว่าเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง และถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด คัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือ
หุ้น เห็นชอบ หรื อเห็น ด้ วยตามมติทีนําเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด คัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ให้ ใช้
บัตรลงคะแนนทีบริ ษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองและ
ผู้รั บมอบฉัน ทะทีมี สิท ธิ ออกเสียงลงคะแนนในบัต รลงคะแนน หลัง จากนันเจ้ า หน้ าที จะทํ า การจัดเก็ บ บัต ร
ลงคะแนนของทุกท่านเพือทําการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพือความรวดเร็ วบริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที ไม่เห็ นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและมี สิท ธิออกเสีย งลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที ทํา
หนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ ูอนเข้
ื าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน
บริ ษัทฯ ได้ นําคะแนนเห็ น ด้ วย ไม่เห็น ด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ใน
เครืองคอมพิวเตอร์ เพือการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
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2. เพือให้ การประชุมเป็ น ไปด้ วยความเรี ยบร้ อยจึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นที มีข้อสงสัยจะซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็ นขอให้ แนะนํ าตัวโดยบอกชือ – สกุล หากเป็ นผู้ทีรับมอบฉันทะขอให้ แจ้ งชือของผู้มอบฉันทะด้ วย
โดยคําถามหรื อข้ อเสนอแนะขอให้ อยู่ในวาระทีกําลังพิจารณา
3. บริษัทฯ ได้ ปฏิ บตั ิต ามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดีเกียวกับ การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการ
เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น เสนอระเบี ย บและวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํา ปี 2560 และชือบุค คลที มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ระหว่างวันที 22 ธันวาคม 2559
ถึงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแจ้ งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องใด ๆ เข้ ามา
หลังจากจบการชีแจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ซึงประชุมเมือวัน ที 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดสํ าเนารายงานการประชุมที ได้ จัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม
ไม่มีผ้ ูถือหุ้น ทักท้ ว ง หรื อขอแก้ ไขรายงานการประชุม และไม่มีผ้ ูถือหุ้น แสดงความคิดเห็ น
หรือสอบถามเพิมเติม
มติ ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ซึงประชุมเมือวันที 21 เมษายน 2559 ตามทีเสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี
เห็นด้ วย

956,192,807 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9923

ไม่เห็นด้ วย

- เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

73,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม
วาระที 2

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจําปี
ของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯใน
รอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจําปี
ซึงได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสําคัญดังนี
 ผลการดําเนินงานด้ านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2559 เท่ากับ 2,334 ล้ าน
บาท เป็ นไปตามเป้าหมายที ตังไว้ และเมือเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึงมียอดขาย 2,523
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7
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 ผลการดําเนิ น งานด้ านการโอน : บริ ษัท ฯ มียอดโอนกรรมสิ ท ธิ ปี 2559 เท่ ากับ 1,402
ล้ านบาท แต่เมือเปรี ยบเที ยบกับปี 2558 ซึงมียอดโอนกรรมสิทธิ 2,107 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อยละ 33
 ปี 2559 บริ ษัทฯ มีการเปิ ดโครงการใหม่ ได้ แก่ โครงการ NC on Green Charm ประเภท
บ้ านเดี ยว จํา นวน 109 ยูนิ ต มูล ค่า รวม 1,017 ล้ า นบาท ซึงได้ รับ การตอบรั บ ที ดี จาก
ลูกค้ า
 เป้าหมายการดําเนินงานปี 2560 : บริษัทฯตังเป้าหมายยอดขายที 2,750 ล้ านบาท และ
ตังเป้าการโอนกรรมสิทธิ ที 1,700 ล้ านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 4 โครงการ
มูลค่ารวม 3,700 ล้ านบาท ประเภทแนวราบ ได้ แก่ โครงการบ้ านระดับ ราคาตํากว่า 5
ล้ านบาท จํานวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,600 ล้ านบาท และโครงการบ้ านระดับราคา
สูงกว่า 5 ล้ านบาท จํานวน 1 โครงการ รวมมูลค่า 1,100 ล้ านบาท
 ความคืบหน้ าของการเข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การ ทุจริ ต (CAC) ปั จจุบัน บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ เข้ าเป็ น หนึ งในแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมือวันที 25 ธันวาคม 2557 เป็ น ที
เรียบร้ อยแล้ วนัน
บริ ษัท ฯ ตระหนักและให้ ความสํ า คัญ กับ โครงการแนวร่ วมปฏิ บัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ า นการทุ จ ริ ต เป็ น อย่ า งยิ ง โดยบริ ษั ท ฯ มี
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ต ตังแต่ ปี 2549 และพัฒ นามาอย่า งต่ อเนื อง ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริ มให้ บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
ในทุกรู ป แบบ อีกทัง ปลูกฝั งการปฏิบัติห น้ าที ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้ วยความ
ซื อสั ต ย์ สุจ ริ ต มี คุณ ธรรม และจริ ย ธรรม เพื อนํ า ไปสู่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยังยื น
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จึงได้ กํ าหนดนโยบายการป้องกัน และต่อต้ า นการทุจริ ต ไว้ ใ น
จรรยาบรรณในการดําเนิ น ธุรกิจ ซึงบุคลากรทุกระดับของบริ ษั ท ฯ จะต้ องปฏิ บัติต าม
อย่างเคร่งครัด
และในปี 2560 บริ ษั ท อยู่ร ะหว่ างดํ า เนิ น การพิ จ ารณาแบบประเมิ น ตนเองเกี ยวกับ
มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัป ชันอย่างจริงจัง อีกทังสนับสนุน ให้ กรรมการได้ สมัครเข้ า
อบรมหลัก สู ต ร ELP 7/2017 ซึงเป็ นหลัก สูต รสํ า หรั บ กรรมการหรื อผู้บ ริ ห าร จัด โดย
สถาบัน IOD เพือเป็ นแนวทางการป้องกันการทุจริ ตในองค์กร รวมถึงบทบาทสําคัญใน
การวางนโยบาย มอบหมาย และผลักดันให้ เกิดการดําเนิน ธุรกิจที โปร่ งใส อันนํ ามาซึง
ความยังยืนในระยะยาวของบริษัท
อีกทัง บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองทีรวดเร็ วเป็ น
ธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
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และในปี 2559 พบว่า ไม่มีข้อร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสเกียวกับ การทุจริตคอร์ รัปชัน
การกํากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปั ญหา
หรื อข้ อบกพร่ องทีเป็ น สาระสําคัญ เกียวกับ การดําเนิ นคดีที เกียวข้ องกับการการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้ อม
นอกจากนี บริษัทฯ ได้ เปิ ดเผยนโยบายเกียวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันต่อผู้ถือ
หุ้น และประชาชนทัวไป ผ่ านทางเว็บ ไซต์ บ ริ ษัท รายงานประจําปี และรายงานความ
ยังยืน เป็ นทีเรียบร้ อยแล้ ว
มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิมเติม จํานวน 1 ราย ดังนี
1) คุณ กัญ ญา บุญ สุภ าพร สมาคมส่ งเสริ ม ผู้ ล งทุน ไทย : ได้ ส อบถาม ดัง นี . ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี นีด้ อยกว่าปี ทีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิงสินค้ าคงเหลือทีเพิมขึนจากปี ทีผ่านมา
จาก 400 ล้ า นบาท เป็ น กว่า 600 ล้ า นบาท อยากทราบว่าคณะกรรมการบริ ห ารมี แผนปรั บ ปรุ ง ในส่วนนี
อย่างไร .ในส่วนของกําไรในแต่ละธุระกิจ จะเห็นได้ วา่ มี 3 ธุรกิจทีขาดทุน อาทิ ธุรกิจให้ เช่า ธุรกิจรับเหมา เป็ น
ต้ น อยากทราบว่าบริ ษัทมีแผนปรับในเรื องดังกล่าวนีอย่างไร และ 3) หนีสินในงบการเงิน จะพบว่ามีหนีสินทีมี
ภาระดอกเบียประมาณ 2,100 ล้ านบาท หนีสินระยะสัน 1,500 ล้ านบาท หนีสินระยะยาว 600 ล้ านบาท และ
ในช่วงนีมีแนวโน้ มทีจะเกิดดอกเบียขาขึน อยากทราบว่าบริษัทมีแผนในเรื องนีอย่างไร
ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ตอบคําถาม สรุ ปสาระสําคัญดังนี : สําหรับสินค้ าคงเหลือหลัก
มาจาก โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนี ยม พัท ยา เนื องจากเพิ งสร้ างเสร็ จในปี ที ผ่านมา โดยอยู่ระหว่า งการ
ทยอยขาย และโอนกรรมสิทธิ
บริ ษัทฯ เคยให้ บริ ษัทในเครื อ ซึงเป็ นบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ าง ให้ เช่า รับเหมาก่อสร้ างให้ กับ
ลูกบ้ าน และทําโครงการร่ วมกับบริษัทอืนๆ ทําให้ มเี งินทีกู้จากบริษัทแม่และค้ างอยู่ ทําให้ มภี าระดอกเบียทีต้ อง
จ่าย ส่งผลให้ มีผลขาดทุนมากขึน บริษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาแนวทางการแก้ ไข สําหรับธุรกิจให้ เช่านัน เกิด
จากเงิน ลงทุน ในการ Renovate อพาร์ ท เม้ นท์ เพือนํ ากลับมาให้ เช่า ทําให้ เป็ นต้ นทุน ที สูง แต่เนื องจากเป็ น
ทําเลทีดี ทําให้ ขณะนีมีลกู ค้ าเข้ ามาใช้ บริ การอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ มีรายได้ กลับเข้ ามา ค่าเสือมก็จะลดลงไป
และกลายเป็ นกําไรในทีสุด
ในปี ทีผ่า นมา บริ ษัทฯ มีห นีสิน ระยะสันค่อนข้ างสูง แต่บริ ษัท ฯ ได้ เจรจากับธนาคารเป็ นที
เรียบร้ อยแล้ ว สามารถแปลงจากหนีสินระยะสันให้ เป็ นหนี สินระยะยาวได้ ทงหมด
ั
800 ล้ านบาท ทําให้ เรื องนี
ไม่น่ากังวล และในปั จจุบัน บริ ษั ท มีนโยบายระบายสิน ค้ าคงเหลือ เพื อลดภาระต้ น ทุน ดอกเบีย คาดว่าปี นี
หนีสินจะลดลงอีก 500-600 ล้ านบาท
ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม
มติ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจําปี
ของคณะกรรมการ ตามทีเสนอมา
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วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท ประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทประจําปี สินสุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปสาระสําคัญดังนี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ได้ ทําการตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี 2559 สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2559 ตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป และได้ ให้ ความเห็นว่า “งบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ น ผล
การดํ า เนิ น งาน การเปลี ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น และกระแสเงิ น สด ถูกต้ องตามที ควรในสาระสํ าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น” ตามรายละเอียดทีได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อน
การประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกียวกับ
-

รายการทีสํ าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

-

รายการทีสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- สรุปอัตราส่วนทีสํ าคัญทางการเงิ น
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษัท ฯ มี สิน ทรั พ ย์ รวม 5,097 ล้ านบาท เพิ มขึนจาก ณ
วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 83 ล้ านบาท หรือเพิมขึนร้ อยละ 1.65 เนืองจากสินค้ าคงเหลือเพิมขึน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ วัน ที 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ค้ า คงเหลื อ
จํา นวน 623 ล้ า นบาท และ 445 ล้ านบาท ตามลํ า ดับ คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อยละ 12.2 และร้ อยละ 8.9 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยสินค้ าคงเหลือหลักมาจากโครงการดิอาร์มองต์ เชียงใหม่ และโครงการเนทูเรซ่า
คอนโดมิ เนี ย ม พัท ยา เนื องจากสร้ างเสร็ จทยอยโอนกรรมสิ ท ธิได้ ใ นระหว่า งงวด อย่า งไรก็ ต ามบริ ษั ท มี
นโยบายระบายสินค้ าคงเหลือเพือลดภาระต้ นทุนดอกเบีย และเพิมสภาพคล่องในการดําเนินงาน
บริษั ทฯ มีต้น ทุน การพัฒ นาที ดิน และที ดิน รอการพัฒ นารวมจํานวน 4,073 ล้ านบาท
(คิดเป็ นสัดส่วนต้ นทุนการพัฒนาทีดินร้ อยละ 51 และทีดินรอการพัฒนาร้ อยละ 29 ของสิน ทรัพย์รวม) ลดลง
62 ล้ านบาท หรื อลดลง ร้ อยละ 1.5 จากปี 2558
ในระหว่างปี บริ ษัทฯ ได้ ซอที
ื ดินเพือใช้ ในการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตได้ แก่ ทีดินที
คลองสี จังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่า 14 ล้ านบาท และวัชรพลจตุโชติ รวมมูลค่า 232 ล้ านบาท โอนกรรมสิทธิใน
ปี 2559
ทีดินรอพัฒนาทีโอนไปเป็ นต้ นทุนการพัฒนาที ดินระหว่างปี 2559 ได้ แก่ โครงการ NC
on Green Charm มูลค่ารวม 67 ล้ านบาท
หนีสิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีหนีสินรวม 2,632 ล้ านบาท เพิมขึนจาก ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 จํานวน 69 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 3 เนืองจากเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบัน
การเงินและเงินกู้ยมื จากกรรมการเพิมขึน
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โดยมีห นี สิ นหมุน เวียนเพิมขึน 3 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 0.2 เนืองจากเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน 311 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 36 และเงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการ
เพิมขึน 17 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 27
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท มี ส่ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ วัน ที 31 ธัน วาคม 2558
เท่ากับ 2,465 ล้ านบาท และ 2,452 ล้ านบาท ตามลําดับ หรือเพิมขึนร้ อยละ 1
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้ ของบริ ษัททังจํานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้ จากการขายบ้ าน
จัดสรรพร้ อมทีดินเป็ นหลัก
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 1,436 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึงมีรายได้ รวม
2,137 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 33 เนืองจากรายได้ จากการขายลดลง 701 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 33
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขาย 1,402 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึงมี
รายได้ จากการขาย 2,107 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 33 เนืองจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิลดลง
ปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายบ้ านจัดสรรพร้ อมทีดินประเภทบ้ านเดียว ที
ร้ อยละ 36 รองลงมา คือประเภทอาคารชุด ร้ อยละ 28 , อาคารทาวน์เฮ้ าส์ ร้ อยละ 21 และบ้านแฝด ร้ อยละ 15
ขณะทีในปี 2558 บริษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากประเภทบ้ านเดียวทีร้ อยละ 40, ทาวน์ เฮ้ าส์
ร้ อยละ 27, อาคารชุด ร้ อยละ 18 และบ้ านแฝด ร้ อยละ 15
พร้ อมอยู่

ในปี 2559 บริ ษั ท มีสัด ส่ว นรายได้ จากการขายตามลักษณะคําสังซือของลูกค้ า บ้ าน
บ้ านสร้ างก่อนขาย และบ้ านสังสร้ าง เท่ากับร้ อยละ 78 ร้ อยละ 8 และร้ อยละ 19 ตามลําดับ

ขณะทีในปี 2558 มีสดั ส่วนบ้ านพร้ อมอยู่ บ้ านสร้ างก่อนขาย และบ้ านสังสร้ าง เท่ากับ
ร้ อยละ 63 ร้ อยละ 8 และร้ อยละ 29 ตามลําดับ
อัตราต้ นทุนขายเพิมขึนจากร้ อยละ 66.84 ในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 67.45 ในปี 2559
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการขาย 176 ล้ าน
บาท ลดลง 54 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 24 จากปี 2558 เนืองจากค่าใช่จา่ ยภาษี ธรุ กิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนี ยม
โอนกรรมสิทธิ และค่าใช้จา่ ยส่งเสริ มการขายลดลง
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 171 ล้ านบาท ลดลง 10 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6 เนืองจาก
ค่าใช้ จา่ ยด้ านบุคลากรลดลง
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงิน ได้ ล ดลง 31 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 86 จากปี 2558 เนืองจากมี
กําไรสุทธิลดลง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 20 ล้ านบาท เทียบกับ ปี 2558 ซึง
มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 125 ล้ านบาท ซึงลดลง 105 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 84
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อัตราส่วนทางการเงิน ที สําคัญ ได้ แก่ อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2559
อยู่ที 1.07 จาก 1.05 เท่ า ในปี 2558 แต่อย่างไรก็ต ามอัต ราส่ วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับ ความเสี ยงที บริ ษั ท
ยอมรับได้ ไม่สงู กว่าค่าเฉลียกลุม่ บริษัทอสังหาริ มทรัพย์ และอัตรากําไรขันต้ น ปี 2559 มีอตั ราอยูท่ ี 32%
ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม
มติ ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท ประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ตามทีเสนอมา โดยมีผ้ ูถือหุ้นออกเสียง
ลงมติดงั นี
เห็นด้ วย
955,815,807 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9529
ไม่เห็นด้ วย

73,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

377,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0394

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม
วาระที 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2559 และการงดจ่ ายเงินปั น
ผล

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ ที ประชุ ม พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารจัด สรรกํ าไรจากผลการ
ดําเนินงานปี 2559 และการงดจ่ายเงินปั นผล โดยแถลงต่อทีประชุมดังนี
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ ของ
บริ ษัทข้ อ 51 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ น ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้ วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษทั จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอืนกําหนดให้ ต้องมีทนุ สํารองมากกว่านัน
จากผลการดําเนินงานในปี 2559 ทีผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน
25,361,119.53 บาท ดังนัน คณะกรรมการบริ ษั ท จึงเห็ น ควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น พิ จารณาจัด สรรเงิน
สํารองตามกฎหมาย จํานวน 1.3 ล้ านบาท สําหรับผลประกอบการปี 2559 ทําให้ งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมี
ทุน สํา รองตามกฎหมาย 68,050,000 บาท คิ ด เป็ น อัต ราร้ อยละ 5.46 ของทุน จดทะเบี ย น (บริ ษั ท มี ทุ น จด
ทะเบียน 1,245,284,305 บาท)
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทังนี การจ่ายเงินปั นผลให้ นําปั จจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น
ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปั จจัยอืน ๆ ทีเกียวข้ องในการ
บริหารงานของบริ ษัท โดยอยูภ่ ายใต้ เงือนไขทีการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
และผู้ถือหุ้น ของบริ ษั ท จากผลการดํ าเนิน งานในปี 2559 ที ผ่านมางบการเงิน รวมของบริ ษัท มีผ ลกําไรสุทธิ
จํานวน 20,393,705.92 บาท
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ดังนัน คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น พิ จารณางดจ่ายเงิน ปั นผล
ของบริ ษัทสําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2559 เนืองจากบริ ษทั มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินเพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ใช้ จา่ ยในการดําเนินงานของบริษัท
ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม
มติ ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมตั ิการจัดสรรกําไร และงดจ่ายเงิน ปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 ตามทีเสนอมา โดยมีผ้ ูถือหุ้นออก
เสียงลงมติดงั นี
เห็นด้ วย

955,815,807 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9902

ไม่เห็นด้ วย

73,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

20,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0021

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม
วาระที 5

พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ งตั งผู้ส อบบั ญ ชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี
ประจําปี 2560

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 โดยแถลงต่อทีประชุม ดังนี
เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึงกํ าหนดให้ ทีประชุม
สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ งตังผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ทุก ปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง
ให้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4752 หรื อ
นางสาววัน นิ ส า งามบัวทอง ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที 6838 หรื อนายพจน์ อัศวสัน ติชยั ผู้สอบบัญ ชีรั บ
อนุญ าตเลขที 4891 เป็ น ผู้สอบบัญ ชีงบการเงิน บริ ษัทประจําปี 2560 และในกรณี ทีผู้สอบบัญ ชีดังกล่าว ไม่
สามารถปฏิบตั ิห น้ าทีได้ บริ ษัท สอบบัญ ชีธรรมนิติ จํากัด จะกําหนดผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตท่านอืนให้ เป็ น ผู้
ดําเนินงานแทน
เนืองจากมีความเห็นว่า บริ ษัท สอบบัญ ชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นบริ ษัทสอบบัญชีที ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบบริ ษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้ าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี
และผู้ส อบบัญ ชีทัง 3 ราย ตลอดจนบริ ษั ท สอบบัญ ชีธรรมนิ ติ จํากัด ไม่มีความสัม พัน ธ์ห รื อรายการที อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทแต่อย่างใด
ทังนี กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 1,250,000 บาทต่อปี ซึงเป็ น
อัตราเดียวกันกับปี 2559
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ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม
มติ ทีประชุมมีมติเป็ น เอกฉันท์อนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกํ าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 ตามทีเสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี
เห็นด้ วย

955,815,807 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9529

ไม่เห็นด้ วย

73,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

377,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0394

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม
วาระที

พิจารณาอนุ มัติ การแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ อ งออกตามวาระ ประจําปี
2560

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการ
ทีต้ องออกตามวาระ ประจําปี 2560 โดยแถลงให้ ทีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัท มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 18 ในการประชุม สามัญ ประจํา ปี ทุกครัง กรรมการจะต้ องออกจาก
ตําแหน่งอย่างน้ อยจํา นวนหนึงในสาม (1/3) ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ เป็ น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ เคี ยงที สุด กับ ส่ ว นหนึงในสาม กรรมการที ออกจากตํา แหน่งในปี แรก และปี ที สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี ห ลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที อยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ น ผู้ออกจาก
ตําแหน่ง โดยกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่ได้ โดยในปี นีมีกรรมการทีออกตามวาระ และ
คณะกรรมการเสนอให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง ดังนี
1. ดร.พิบลู ย์
ลิมประภัทร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายกอบศักดิ
พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายสมเชาว์
ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ทังนี คณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาคุณสมบัติ
และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการดังกล่าวเป็ นรายบุคคลแล้ วว่า เป็ นบุคคลที มีคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการ
ครบถ้ วนตามที ได้ กําหนดไว้ ในกฎหมายที เกี ยวข้ อง และมีความรู้ ความสามารถ อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็น ควรเสนอให้ ที ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 3
ท่าน ดังกล่าว กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม
มติ ทีประชุมมีมติ อนุ ม ัติก ารแต่งตังกรรมการที ต้ องออกตามวาระในปี 2560 จํานวน 3
ท่าน ได้ แก่ 1) ดร.พิ บูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ และกรรมการอิสระ 2) นายกอบศักดิ พงศ์ พนรัตน์ กรรมการ
และกรรมการอิสระ 3) นายสมเชาว์ ตัน ฑเทอดธรรม กรรมการ กลับ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่ งอีกวาระหนึง โดยมี
รายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี
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1) ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร
เห็นด้ วย

กรรมการ และกรรมการอิสระ

956,172,282 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9902

ไม่เห็นด้ วย

74,025 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

20,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0021

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม

2) นายกอบศักดิ พงศ์พนรัตน์
เห็นด้ วย

กรรมการ และกรรมการอิสระ

956,172,282 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9902

ไม่เห็นด้ วย

74,025 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

20,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0021

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

932,760,117 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.5419

ไม่เห็นด้ วย

73,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0077

งดออกเสียง

23,432,690 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.4504

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม

3) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
เห็นด้ วย

รวม
วาระที 7

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2560 โดยแถลงให้ ทีประชุมทราบว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 กําหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อืน ตามข้ อบังคับหรื อตามทีที ประชุมหรื อผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้ เป็ น คราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนันให้ ได้ รับเบียเลียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ทังนี คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาแล้ ว จึงเห็ น ควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุม ัติค่าเบียประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ค่าเบียประชุมประธานกรรมการ
2. ค่าเบียประชุมกรรมการ
(โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปี สําหรับกรรมการ)
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50,000 บาท ต่อครังการประชุม
20,000 บาท ต่อครังการประชุม

3. ค่าเบียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครังการประชุม
4. ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครังการประชุม
5. ค่าตอบเเทนรายปี ประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่อปี
6. ค่าตอบแทนรายปี กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
7. ค่าเบียประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ต่อครังการประชุม
8. ค่าเบียประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครังการประชุม
9. ค่าเบียประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครังการประชุม
10.ค่าเบียประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครังการประชุม
11.โบนัสจากผลการดําเนินงาน
-ไม่มี12.สิทธิประโยชน์อนื
-ไม่ม-ี
มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิมเติม จํานวน 1 ราย ดังนี
1) คุณกัญญา บุญสุภาพร สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย : ได้ แสดงความคิดเห็น ดังนี บริ ษัทฯ
ควรระบุค่าตอบแทนประจําปี ทแสดงในรายงานประจํ
ี
าปี 2559 หน้ า 55
ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม
มติ ที ประชุม มี มติ เป็ นเอกฉัน ท์ อนุ มัติใ ห้ กํ าหนดค่า ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
ตามทีเสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี
เห็นด้ วย

955,815,807 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9529

ไม่เห็นด้ วย

430,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0450

งดออกเสียง

20,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0021

956,266,307 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม
วาระที 8

พิจารณาเรืองอืนๆ
ประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในเรื องต่าง ๆ

ในระหว่างการประชุมมีผ้ ูถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุมเพิ มเติม ทําให้ มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 19
ราย นับ เป็ นจํานวนหุ้น 70,550,739 หุ้น และโดยการมอบฉัน ทะ 40 ราย นับ เป็ นจํา นวนหุ้น 885,715,568 นับ
จํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 956,266,307 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.79 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษทั
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิมเติม หรื อเสนอเรื องอืนใดต่อทีประชุมเพือ
พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
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ปิ ดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชือ

ประธานทีประชุม
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชือ ___________________________ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชือ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
( นางนําเพชร ตันตะวิริยะ)
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